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 م2019/2020 الفصل الدراسي: األول  (( لغة عربية)) أساسي األولى  / جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

      أساسيات الرياضيات اسم المقرر

      د حامد كمال حاضرالم

      321مدرج  المكان

 االثنين

   مهارات لغوية تاريخ مصر المعاصر  مهارات لغوية جغرافية مصر اسم المقرر

   د سامح داوود د صفوت حسين د يسر العدوي د محمد المغاوري المحاضر

   528قاعة  528قاعة  324قاعة  123قاعة  المكان

 الثالثاء

   المعلم ومهنة التعليم   لغة إنجليزية راسم المقر

   د عادل اللمسي   أ لمياء سعد المحاضر

   323مدرج    323مدرج  المكان

 األربعاء

   جبر  الدين والحياة الدين والحياة اسم المقرر

   د عصام خير الدين  د رحاب سمير أ . د محمد عبد الحميد المحاضر

   327قاعة   524مدرج  524مدرج  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م2019/2020 الفصل الدراسي: األول (( اللغة العربية ))  أساسي الثانية /جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

 طفالأدب األ اسم المقرر
 د محمد توفيق

     

      المحاضر

      324قاعة  المكان

 األحد

   إدارة مدرسية علم النفس االجتماعي تدريس مصغر  اسم المقرر

 المحاضر
 

   د محمد هالل د آيات الدميري قسم المناهج

   524مدرج  524مدرج  معمل التدريس  المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       رالمحاض

       المكان

 الثالثاء

         اسم المقرر

         المحاضر

         المكان

 األربعاء

 أدب األطفال اسم المقرر
 د عبد الغفار عطية

 327قاعة 

    نحو وصرف نحو وصرف

    د محمد رشاد د محمود حسن المحاضر

    318قاعة  318قاعة  المكان

 الخميس

    مهارات حركية مهارات موسيقية  اسم المقرر

    د عصام راشد د سعاد الدغيدي  المحاضر

    223قاعة  223قاعة   المكان
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 م2019/2020 الفصل الدراسي: األول(()) اللغة العربية   أساسي الثالثة /الفرقةدول محاضرات ج

 8-6 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 البيانات اليوم

 السبت  

   نحو وصرف  البالغة العربية نصوص قرآنية حديث شريف اسم المقرر

   د بسيمة أحمد د سماح فريد د ابتسام ناصف د ابتسام ناصف المحاضر

   327قاعة  327قاعة  327قاعة  327قاعة  المكان

 األحد

 
عملي 

 تكنولوجيا
حاسب آلي 

 في التخصص
   نصوص قرآنية تكنولوجيا التعليم

 

    د رحاب سمير د مها بدر لمناهجقسم ا 

    217قاعة  323مدرج  معمل تكنولوجيا 

 االثنين

 

 التربية العملية

   

    

    

 الثالثاء

    حديث شريف   

    د رحاب سمير   

    220قاعة    

 األربعاء

   نحو 1طريق التدريس  البالغة العربية تطبيقات التدريس 

   د محمود حسن د طاهر علوان د محمد النجار قسم المناهج 

   223قاعة  223قاعة  217قاعة  معمل التدريس 

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م2019/2020الفصل الدراسي: األول    (()) اللغة العربية   أساسي الرابعة /الفرقةول محاضرات جد

 8-6 6-4 4-2 2-12 12-10  10-8 البيانات اليوم

 السبت  

   أدب عربي حديث ) شعر + نثر(   اسم المقرر

   د بهلول سالم   المحاضر

   123قاعة    المكان

 األحد

 اسم المقرر
 طرق التدريس تطبيقات التدريس تحليل النصوص األصوات العربية

  

 المحاضر
 توفيقد صفوت  قسم المناهج د زكي عابدين د محمد رشاد

  

 المكان
 217قاعة  معمل التدريس 123قاعة  123قاعة 

  

 االثنين

   تحليل النصوص أدب عربي حديث )شعر( المناهج صحة نفسية وإرشاد نفسي اسم المقرر

   أ . د محمد عبد الحميد أ . د محمد عبد الحميد د غادة عبد السالم علوان د الحسيني المحاضر

   120قاعة  120قاعة  524 مدرج 524مدرج  المكان

 الثالثاء

    األصوات العربية أدب عربي حديث )نثر(  اسم المقرر

    د أماني عبد الكريم د أسماء شنقار  المحاضر

    120قاعة  327قاعة   المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التربية العملية

   

    المحاضر

    المكان

 


